
Debesuota, dieną 85°, naktį 60. 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29

Th« LitKuajaiaa Daily Ncw»
Puhl»*bcd by The LitbiMBian N CW| PvbllfhlB^ I

1739 So. Halsted Street, Chicago, UI ^^3
HAymarket 1-6100

OiMf One Million Lithutmtn In T*he U nil t diUANlAN bJ CV ■’

VOL. L VIII Chicago, Ill. tadienis, Birželio-June 24 1971 m. Kaina 15c 1!8

<

WASHINGTONAS. — Slaptus dokumentus apie Vietnamo 
karo eigą skelbė “New York Times”, “The Washington Post”, 
“Boston Globe”, o vakar slaptą vyriausybės susirašinėjimą pa
skelbė ^Chicago Sun-Times”. Iš tų susirašinėjimų matosi, kad 
prezidentas Kennedy smulkiai žinojo ir buvo įveltas į Pietų Viet
nam! prezidento Ngo Diem nuvertimą 1963 metais. Kiek vė
liau Diem ir jo brolis, policijos viršininkas, buvo pietų vietna- 

•iniečių nužudyti. Valstybės departamentas, “Sun Times” pa
skelbtomis žiniomis, oficialiai rekomendavo Diem pašalinimą, jei 
jis pradėtų derėtis su šiaurės Vietnamo vyriausybe. •-

BRITANIJA’ SUSITARĖ DĖL SĄLYGŲ 
ĮSTOTI Į BENDRĄJĄ EUROPOS RINKĄ

LIUKSEMBURGAS. — “Tai istorinė diena Europai” — pa
sakė Britanijos pagrindinis derybų su Europos rinka vykdytojas 
Geoffrey Rippon, gerdamas šampaną Su Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeriu Schumanu. Po ilgų ir sunkių derybų pagaliau 
buvo susitarta dėl sąlygų, kurias Britanija turės įvykdyti, įsto
dama į Bendrąją Europos Rinką. Trečiadienio posėdžiai trukdo 
visą naktį iki 5 vai. ryto. Susitarta dėl britų svaro sterlingų pa
dėties pasaulyje, dėl britų piniginio įnašo į rinkos kasą, dėl žūklės 
teisių ir dėl Naujosios Zelandijos eksportų į Britaniją. Dabar 
Britanijos parlamentui belieka susitarimą ir britų įstojimą į rinką 
ratifikuoti.

Čikagos laikraštis nepasako, 
iš kur jis gavo dokumentą, tik 

" praneša, kad Roger Hilsman ra
šytas pranešimas gautas iš to 
paties slapto raporto, kurį pra
dėjo spausdinti “New York Ti
mes”. Teismui uždraudus NYT 
tolimesnį dokumentų spausdini
mą, jį tęsia kiti laikraščiai.

Hilsmanas, valstybės depar
tamento pasekretorius 1963 me
tais, rašė savo pareiškime, kad 
Amerikos vyriausybė turėtų pa
drąsinti generolus surengti per
versmą ir nuversti Vietnamo 
prezidentą Diem.

AP agentūra ištraukė iš pra
eities archyvų kitą Amerikoje 
daug ginčų sukėlusį įvykį. Pre
zidentui Trumanui susipykus 
Korėjos karo metu su generolu 
Douglas McArthur, tas pats 
“New York Times” paskelbė 
slaptą raportą apie vyriausybės 
narių susitikimą Wake saloje, 
1950 metais. Tuose straipsniuo
se apie pasitarimus buvo paro- 

_.dyta, jog McArthuras galvojo, 
kad Kinija nesikiš į Korėjos kon- 

,.flikt^, ,o jei įsikištų, amerikie
čiai juos “išskerstų”.' Gen. Mc- 
.Ąrthųras pažadėjęs prezidentui 
^Trumanųį^laimėti Korėjos karą 

„,.yiki. l~950 .metų. Padėkos , dienos. 
,. ’: Įdomu,, rkąd. tuos dokumentus 

NYT paskelbus, tuometinis jau- 
. nas ..senatorius iš Kalifornijos 
Richar^ Nixon piktai puolė Tru- 

. mąno vyriausybę, kad ji slepian- 
, fjįi visuomenei įdomius dpkumėn- 
n.tuą-dėl politinių priežasčių. Tie 
. jdokumęntai.ęsą^slapti ne todėl, 

kad jie.turėtų įtakos į valstybės 
saugumą, bet todėl, kad jie gali 
pakenkti Trumano vyriausybei, 
kaihėjb?ŠMlMixpridsjl950 me
tais.. Jis reikalavo, kad vyriau- 

j sybė Įlfeskę^tų; 'trflną^ raportą, 
kurį pradėjo spausdinti'tūo me- 

"r<tw<Nėw York Times, praslinkus 
-■ ^kelioihs’dienoms'po MacArthuro 
-;- pašalinimo' iš Korėjos karo va- 

‘do vietos. • 9 ■
'< ' Tuomet paskelbti dokumentai 
buvo nenaudingi" generolui Mac- 
ArthUrui ir sen. Nixonas reika
lavo paskelbti visą karo isto- 

’ -rijos medžiagą. Dabar padėtis 
pasikeitė ir prezidentas Nixonas 
per teismus stabdo spaudą nuo 

k vyriausybei nemalonių doku- 
'’ihentu-skelbimo. - . ’

' P. Korėja žada
išvežti kareivius

--y \ ,:»• •*. *• » v # ■ , f

SAIGON AS.-'-»— Pietų Korė- 
jo'S vyriausybė pranešė P. Viet- 

'narrio. yyriausybei, kad Korėja 
plahdoją per: ateinančius 18 mė- 

išvežti visus savo 50.000 
’^kąreivi'd. šiais metais- bus iš- 

• ’ nvėžfca."'15,000į'<o kiti palaipsniui
- Vėliau-. ,; • ;c E-;-
Z’ Saigpno .vyriausybei korėjie
čių , atitraukimas yra nemažas 
smūgis, n<e£ Korėjos divizijos- 
Vietname užėmė atsakingą fron
to cDiŲ. centriniame Vietname. 
Komunistai korėjiečių bijo dau
giau, negu amerikiečių kariuo-

IŠ VISO PASAULIO♦
NEW YORKAS. — Kinijos 

premjeras Chou En Laj pareiš
kė jį aplankiusiems amerikie
čiams žurnalistams, kad Ameri
ka turi atitraukti savo gynybos 
skydą, įrengtą apie Formozos 
salą, tada bus galima užmegzti 
diplomatinius santykius tarp Ki
nijos ir Amerikos. Taiwana ga
lima taikiu būdu prijungti prie 
Kinijos ir niekas neskriaustų jo 
gyventojų, pareiškė Chou.

MASKVA. — Trys sovietų 
kosmonautai erdvės stotyje pa
rodė Maskvos televizijai savo 
auginamus kopūstus, kurie ge
rai sudygo besvorėje erdvėje. 
“Tass” sako, kad ateityje ilgose 
erdvės kelionėse kosmonautai 
galės auginti dideliuose erdvėlai
viuose sau maistą.

FILICUDI. — Italijos vyriau
sybė nutarė patenkinti Filicudi 
^ąlos gyventojus^kurie protes- 
‘ tavo, kai j tą salą buvo perkelti 
15 Mafijos vadų. Jie bus išga
benti į kitą mažą salą — Asi- 
narą, prie Sardinijos.

MIAMI. — Floridos teismas 
atidavė 13 mėnesių mergaitę 
Lenore porai, kuri buvo ją adop- 
tavusi. Jie paėmė kūdikį, kai 
jis buvo 30 dienų amžiaus. Vė
liau tikroji- motina sugalvojo 
mergaitę atsiimti, tačiau teis
mas jai nebeleidžia to padaryti. 
Motina žada apeliuoti į aukštes
nį teismą.

Per metus žydų 
šalpai-23 milijonai

NEW YORKAS. — Jungtinis 
žydų šalpos komitetas, panašiai, 
kaip Amerikos lietuvių Balfas, 
renka Amerikoje aukas ir šelpia 
į sunkumus patekusius žydus vi
same pasaulyje, ši žydų orga
nizacija paskelbė, kad pernai ji 
surinko ir išdalino 300,000-čių 
žydų 25-kiose šalyse net 23 mi
lijonų dolerių: L

Apie 90% visų lėšų gavo Izra
elio, Europos irtnusulntorių kraš
tų žydai. Net 38% visų išlaidų 
buvo Izraelyje, kur komitetas 
rūpinasi sergančiais, senais, in
validais. Stambios sumos išleis
tos įvairių profesijų ir amatų 
darbuotojų paruošimui Izraely
je. Europoje komitetas sušel
pė 164,000 vargan patekusius 
žydus rūpinantis pabėgėliais, jų 
priėmimu ir pervežimu. Pran
cūzijoje žydų skaičius išaugo iki 
550,000, kada po karo buvo tik 
175,000. Daug žydų į Prancū
zija atvyko iš šiaurinės Afrikos 
šalių. Jiems irgi daug reikėjo 
padėti.

menės. Korėjos dalinių išveži
mai paliečia ir Ameriką; kuri 
per irietiis išleidžia apie 150 mil. 
dol. korėjiečių ekspedicinės ka
riuomenės išlaikymui ir apgink
lavimui.

Policijos viršininku suvažiavime dalyvavo ir vyriausieji vyriausybes teisingumo departamento 
vadai. Iš kairės valstybės prokuroras John Mitchell, prezidentas Nixonas ir FBI direktorius 

Edgar Hoover.

SENATAS NUSTATĖ PREZIDENTUI 
LAIKĄ KARIUOMENEI ATITRAUKTI 
WASHINGTONAS. — Senatas antradienį priėmė karinės 

tarnybos įstatymo papildymą, pasiūlytą demokratų vado senate 
Mike Mansfieldo. Papildymas reikalauja išvežti iš Vietnamo visas 
Amerikos karines jėgas per devynis mėnesius, su sąlyga, jei ko
munistai paleis amerikiečius karo belaisvius. Už šį pasiūlymą 
balsavo 57 senatoriai, o prieš jį — 42. šį “Mansfieldo Amendmen- 
tą” dar turės priimti Atstovų Rūmai, kur jis gali sutikti kliūčių.

Baltųjų Rūmų spaudos sekre
torius Ziegleris pareiškė, kad 
Mansfieldo papildymas nėra įs
tatymas ir prezidentas gali to
liau tęsti savo dabartinę liniją, 
■papildymas tik pasako,“ ką 57 
senatoriai galvoja, tačiau nėra 
viso kongreso nuomonė.

Vis vien, šis senato priimtas 
papildymas rodo, kad Vietnamo 
karo priešininkų jėgos senate 
per vieną savaitę smarkiai padi
dėjo. Praėjusią savaitę senatas 
atmetė McGoverno-Hatfieldo pa
pildymą, kuriame buvo reika
laujama išvežti kariuomenę iki 
šių metų pabaigos. Net 11 se
natorių, kurie balsavo prieš Mc- 
Govemo pasiūlymą, šį kartą bal
savo už Mansfieldo pasiūlymą. 
Aiškinama, kad McGoverno pro
jekte buvo siūloma nutraukti 
vyriausybei lėšas po šešių mė
nesių. Su tuo nesutiko daug se
natorių. Mansfieldo pasiūlyme 
apie lėšas nekalbama, be to, jis 
įjungia į savo projektą belais
vių paleidimą.

Belaisvių klausimas yra gan 
skaudus. Hanojus atmetė visus 
prašymus ir net nedavė Ameri
kai pilno visų belaisvių sąrašo. 
Nors sakoma, kad belaisvių Ha
nojus turi 1,600, jų gali būti daug 
mažiau, nes į tą sąrašą Ameri
ka įtraukia ir visus dingusius 
be žinios lakūnus, kurių tarpe 
gali būti daug užmuštų. Daug 
šeimų Amerikoje neturi tikrų 
žinių ar jų vyrai ir tėvai yra. 
gyvi ir laikomi nelaisvėje ar jie 
jau negyvi, žuvę kovos lauke.

Prezidento Nixono planas rei
kalavo atitraukti Amerikos jė
gas iš Vietnamo tik tada, kai 
Saigono karinės jėgos tiek su
stiprės, kad galės vienos pačios 
gintis nuo komunizmo. Senatas, 
ypač po visų slaptų Vietnamo 
karo dokumentų paskelbimo, nu
stato prezidentui laiko ribą — 
išvežti kareivius per 9 mėnesius 
nuo to įstatymo įsigaliojimo, su 
sąlyga, jei. Hanojus paleis be
laisvius. Komunistai tvirtina, 
kad jie pradės kalbėti apie be
laisvių paleidimą tuoj, kai Ame
rika paskelbs pasitraukimo da
tą. Komunistai' giriasi, kad . jie

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

JAV vyriausybė paskelbs 
didelę dalį slaptu dokumentų, ku
rie pradėti skelbti kai kuriuose 
laikraščiuose. Prezidentas Nixo
nas pareiškė, kad visus tuos do
kumentus gaus kongresas, nors 
jie ir laikomi slaptais. Manoma, 
kad; kongresas bus sudarytas 
specialus komitetas tiems doku
mentas studijuoti.

Į Paryžių atvyko aukštas 
šiaurės Vietnamo vyriausybės 
ir politbiuro narys. Spėliojama, 
kad Hanojus pradės naują lini
ją Paryžiaus derybose.

O Anglių kasyklos bendrovė 
ir jos prezidentas patraukti teis
mo atsakomybėn dėl gruodžio 
mėn„ jos kasykloje įvykusio 
sprogimo, kuriame žuvo 39 dar
bininkai.

O Vakar apie 5 vaL vakare 
sovietu kosmonautai: Dobrovols
kį, Volkov ir Patsajev sumušė 
ilgo skridimo erdvėje rekordą, iš
būdami 18 dienų orbitoje.

♦ Lenkija paleido iš kalėjimo 
Amerikos pilietį, Lenkijoj |p- 
musį Adam Muller, kuris atvy
kęs į Lenkiją kaip turistas, bu
vo suimtas ir nuteistas kalėji* 
mu už šnipinėjimą 1956 m. Dėl 
jo paleidimo Lenkijoje lankėsi 
grupė lenkų kilmės JAV kongre
so nariu.

♦ Spaudai spėliojant, kur me
daus mėnesį praleidžia preziden
to duktė Patricija su savo vyru 
Edward Cox, jų draugai paskel
bė, kad pora gyvena Camp David, 
Md. Amerikos prezidentų va
sarvietėje, Marylando kalnuose.

GLEN COVE. — Netoli New 
Yorko sovietų valdomam dvare 
prie tvoros buvo rastas dinami
to ryšulys. Sovietai pirko už 
miesto didelį plotą su pastatais 
savo diplomatams Jungtinėse 
Tautose apgyvendinti. Ten jau 
nekartą demonstracijas suren
gė New Yorko žydai.

ir prancūzų belaisvius greit pa
leido, kai Prancūzija nutarė pa
sitraukti iš Indokinijos.

Žydai nesidžiaugia 
Amerikos parama 
ST. LOUIS. — Nors pašalie

čiams galėtų atrodyti, kad Ame
rikos vyriausybė labai remia žy
dus ir Izraelį, patiems žydams 
atrodo kitaip. Rabinas Richard 
Hirsch pareiškė reformuotos žy
dų bažnyčios suvažiavime, kad 
žydų įtaka Amerikoje esanti.la
bai menka. Jis pats turėjęs daug 
susitikimų su valstybės depar
tamento pareigūnais ir iš jų vi
sada gaudavęs panašius atsaky
mus.

Kalbant apie žydus'"Sovietų 
Sąjungoje ir paramą jiems, val
stybės departamentas visada 
pabrėžiąs, kad sovietų žydai yra 
sovietų vidaus reikalas. Mask
va į Washingtond-. pastangas 
tiems žydams padėti - visada pa
žiūri kaip į šalto karo atgaivini
mą. Valstybės departamtentas 
Amerikos žydams pataria kreip
tis į kitas - vyriausybes, - kurios 
palaikančios su Maskva geres
nius santykius.

Rabinas Hirsch pareiškė, kad 
valst. dep. kartą pasiūlęs jam 
kreiptis dėl sovietų žydų į Po
piežių. Dar kitu atveju, po karš
to ginčo, vienas departamento 
pareigūnas pasakęs: “Rabbi, jau 
laikas jums žydams suprasti, 
kad Amerikos vyriausybė nėra 
tarptautinės žydi jos gynybos 
agentūra”.

Kongreso nariai mielai bal
suoja už žydų siūlomas rezoliu
cijas, nes jos mažai reiškia, jei 
jų neseka vyriausybės veiks
mai, pasakė rabinas Hirsch.

Gynybos sekretoriaus' pavaduotojas 
David Packard kongreso apklausinėji
muose nepritarė sumanymui skolinti 
privačiai Lockheed bendrovei plnigg, 
nes toks precedentas ateityje gali bū
ti pavojingas, kai ir kitos bankrutuo
jančios biinio jmonės ims pralyti vy

riausybės paramos.

Atšalo sovietų - 
britų santykiai

LONDONAS. — Sovietų Są
junga įsakė dviem britų diplo
matam, pirmajam ambasados 
patarėjui Martin Nicholson ir 
antrajam patarėjui Patrick Jack- 
son per dvi savaites išvažiuoti iš 
Sovietų Sąjungos. Londone tą 
pačią dieną užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė, kad du so
vietų diplomatai buvo išaiškinti, 
kaip žvalgybos agentai ir pa
prašyti išvykti. Tai pirmasis so
vietų ambasados patarėjas Lev 
šerstanev ir trečiasis patarėjas 
Valery Chusovitin.

Londone neabejojama, kad 
santykių pablogėjimas atsirado 
dėl sovietų mokslininko, aukšto 
erdvės tirimų pareigūno Ana
tolijaus Fedosejevo pabėgimo į 
Britaniją. Sovietų ambasadai 
pareikalavus susitikti < su Fedo- 
sejevu, britų ministerija, pasi
kalbėjusi su juo, pranešė sovie
tų ambasadai, kad Fedosejevas 
nenorįs susitikti su jokiu am
basados tarnautoju.

Nuolatinis britų užsienio rei
kalų ministerijos sekretorius 
Sir Denis Greenhill atvyko į 
Maskvą seniau numatytiems pa
sitarimams dėl Europos įtempi
mų sumažinimo. Maskvoje jis 
buvo šaltokai sutiktas dėl Fe
dosejevo pabėgimo.

Šelpiamieji turės 
New Yorke dirbti

.V 5 -

NEW YORKAS. — Nuo liepos 
1 d. New Yorke įsigalios įstaty
mas, kuris šalpą gaunančius 
darbingus vyrus ir moteris vers 
dirbti miestui. Jei šelpiamasis 
norės toliau gauti šalpos čekį, 
jis jo negaus paštu, bet turės 
ateiti pasiimti jo iš darbo įstai
gos. Ši bandys čekių gavėjus 
pasiųsti į darbus, kurių mies
tas iki. šiol nesugebėdavo dėl lė
šų stokos atlikti, šelpiamieji tu
rės eiti dirbti į ligonines, į mies
to mokyklas ir parkus, kuriems 
trūkstą darbo jėgos.

šelpiamieji, kurie norės to
liau gauti čekius, turės atlikti 
miesto pavestus darbus. Jokios 
kitos algos jie negaus.

Ateidami pasiimti čekių šel
piamieji turės būti pasirengę 
darbui. Miestas turi 1,195,000 
šelpiamųjų. Apskaičiuota, kad 
apie.60,000 iš to skaičiaus bus 
paliesti naujo įstatymo. Jei šel
piamasis neateis pasiimti čekio 
ar jei jis nenorės patarnauti 
miestui, jo čekiai bus sustab
dyti.

♦ Amerikos biznierių sąjun
ga pažadėjo vyriausybei parū
pinti mažiausiai 100,000 darbų 
iš Vietnamo sugrįžtantiems ve
teranams.

šiuo metu Europos rinkoje 
yra: Prancūzija, V. Vokietija, 
Italija, Olandija, Belgija ir 
Liuksemburgas. Įėjus Britani
jai, į rinką bus priimtos dar Ai
rija, Danija ir Norvegija. Va
karų Europos valstybės tikisi, 
kad 10-ties valstybių ekonomi
nė sąjunga palaipsniui išsivystys 
ir į politinę sąjungą — stiprią 
jėgą, kuri galėtų atsverti Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos domi
navimą. > -

Bolivijoj vėl 
įtempta padėtis

LA PAZ. — Bolivijoje vėl ki
lo įtempimas ir buvo paskelb
tas karo stovis. Dešinieji kari
ninkai vėl ėmė planuoti nuvers
ti prezidentą Juan. Jose Torres, 
kuris ėmė labai artimai bendra
darbiauti su kairiomis Bolivi
jos grupėmis: unijų vadais, stu
dentais radikalais ir ūkininkų 
grupėmis. Jau buvo keli nepa
vykę bandymai nuversti Torres. 
Manoma, kad jo pašalinimas, su
keltų civilinį karą.

Antradienį pirmą kartą susi
rinko Liaudies Asamblėja; turin
ti 221 narį. Jos užduotis bus pa
tarti vyriausybei ir preziden
tui. Dešinieji bijo, kad iš įvai
rių radikalų grupių sudaryta 
asamblėja ilgainiui ims siekti 
politinės galios. Gandai apie su
kilimą ir kilo iš tos asamblėjos, 
kuri reikalauja ginklų darbinin
kams ir studentams, kad jie ga
lėtų ginti prezidentą Torres.

Kuba nusileido 
Maskvos spaudimui

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga ir Kuba paskelbė bendrą ko
munikatą po Kubos užsienio rei
kalų ministerio Raul Roa vieš
nagės Sovietų Sąjungoje. Iš ko
munikato sprendžiama, kad abie
jų valstybių santykiai pagerėjo.

Kuba vienu metu buvo atšalu
si nuo Maskvos, nors jai ir buvo 
neišvengiamai reikalinga sovie
tų ekonominė parama. Ideologi
niai skirtumai lietė revoliucijas 
Pietų Amerikos valstybėse. Mas
kva reikalavo komunistų parti
joms eiti pamažu, grupuojantis 
su tautinėmis partijomis, o Ku
ba bandė revoliucijas skleisti jė
ga. Kubai nepavyko Bolivijoje, 
o Maskvai pavyko Čilėje, kur ko
munistų partija veikia bendra
me liaudies fronte su socialistais 
ir kitomis kairiomis partijomis.

Stebėtojai tvirtina, kad Kuba 
nusileidusi ir priėmusi Maskvos 
revoliucinį planą. Komunikate 
sakoma, kad abi valstybės džiau
giasi pažangiųjų jėgų Pietų 
Amerikoje daroma pažanga.

COLUMBUS. — Georgijoje 
jau keturios naktys negrai mėto 
padegamas bombas. Miestas už
draudė pardavinėti degtinę, alų 
ir amuniciją.



NUODINGOSIOS MEDŪZOS
Vįpjį AUanta slenką žemąi 

sunkūs ir niūrūs, melsvai pil-. 
ki debesys. Varomi vėjo, jie 
blaško ant žemės šlapią $nįegą. 
Apskritos tingios bangos lyg 
nenoromis ar iš netyčių užbė
gi ant kranto ir, persivertu- 
sioą iš lėto, vėl nulolstą. Van- 
<ieųynas rūstus, pilkai tamsus, 
kaip rudens dangus. Krantąs 
apsnigtas;, p ant jįp baugu iš
mesti lentgaliai, geldelės ir vėt 
rų nudraskyti nuo krantinių 
uolų gniužulai pajuodusių al- 
gių Pęiąiąrtinusi banga išiųę- 
tė su pumomis lyg ryškiai rau
doną skarą, kuri išsiskleidu
si liko gulėti ant sipėHo- Tai 
negyva “cianea” — didelė me
dūza šiaurinių jūrų. Matyt, 
ji nuo vasaros plaukioja blaš
koma bangų, kurios daba? iš
metė ją ant kranto. Gyva cia- 
neja neplaukioja arti krantų, 
tik retkarčiais ją atneša srovė 
į įlanką. Supama bangų iš 
tolo ji. atrodo kaip didelis iš
skėstas raudonas lietsargis. 
Suaugusi cianea yra apie 8-nių 
pėdų skersmens, o jos čiuptu
vą! nuo 150 iki 2Q0-tų pėdų il
gio. Jie kaip siūlai nutysę į 
yanfiepyno Įgyji. Jos čmpiu- 
yąi purtinas ginklas. Jais jį gą 
Ii užmušti didelę menkę, bęt 
mažytės, žuvytės pląukioją ir 
slepiasi joje, kaip žolėse.

žiemą gyvų medūzų neužr 
tinkama: jas užmuša šaltis ir 
žiemos audros. Iš buvusios 
medūzos lieka tik gniužulėlis 
siūlų — jos. busimoji karta, jos 
vaikai. Rudenį “siūlai”, ati
trūkę nuo motinos kūno, nusi
leidžia į vandenyno dugną ne 
giliau, kaip 200 pėdų ir, prisi
tvirtinę prie lygaus dugno, pra- 

. leidžia žiemą ir miršta.
Saulėtas paplūdinais pilnas 

žpionių. Vėjelis pūsdamas nuo 
vąndęnyno pusės, švelniai sįū- gaji juos staigą sutrumpinti iki 
bppj^ papurusias krantinių 
pąlmįų viršūnes. Niekas ne- 

. pastebi prisiartinančių šviesių 

. burių• • • Staiga pasigirstą žmo

ųių spiegimas: tai jūros gyvū
nas medūza — “fizalija” įplau 
kė į bęsimaudančiųjų tarpą. 
FizalĮįa vadinama cĮar “laive
liu” arba “portugališku karo 
laivu”. Neveltui jos pasirody
mas sukėlė paniką: jf pavojui 
ga visiems, ųęą jįos čiuptuvuo
se esantieji nuodai ( panašūs į 
kobros) paraližuoja nervų 
sistemų.

Daktaras Cįjarles Lain savo 
straipsnyje aprašė šiuos gyvū
nus, kuriuos studijavo daug 
metų Miami unįversitetę.

Medūza - fįzaliją. nėra vie
nas gyvūnas, bet susidaro iš 
kojopijos atskirų jūros gyvūnų 
- polipų, gyvenančių drauge. 
Kiekvienas iš jų turi užduotį ir 
atlieka atskirą darbą. “Pheraa 
toforan gyvūnas sudaro Azali
jos burę. Burė yra maišo iš
vaizdos pūslė* pripildyta svai
ginančių dujų mišinio. Ji kaip 
plūdė palaiko fizaliją ant van
dens, ir vėjo varoma, yra jos 
susisiekimo priemonė. Prieš 
nusileidžiant į jai pageidauja
mą gylį, fizalija gali išleisti 
dalį dujų. Tuo ji ir pasinaudo
ja laikę audros. Fiząlijos daž
niausiai plaukioją būriais — 
“flotilėmis”. Burės, lyg perli
nės, kaitaliojasi rausvais, mels
vais ir raudonais švelniais at
spalviais, o burės paviršiuje 
atsispindi saulė ir buriniai de
besys. Fizalija dažnai vartosi 
špnąią vįlgydama bures, kad 
apsaugotų jas nuo perdžiūvi
mo ir nnp ultravioletinių sau
lės spindulių.

Pq bure gyvena kitas gyvū
nas — nuodių^ čiuptuvai, ku
rie aprūpina fiząlijos “kolonis
tus” maištu. Fiząlijos čiuptu
vai atrodo, kaip ilgos eilės stik 
lįnių karoliukų, kuriuos nu
leidžia iki 100 pėdų gylio, bet

gėlėto inčių. čiuptuvų, pavir
šius padengtas pūslelėmis — 
kapsulėmis nuodų. Kiekvieno
je kapsulėje dilgioji ląstelė —

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senėjų Lietuvišku Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi* pėnnąjų lietuvišką knygą kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt $2-50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu: 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted. Street, Chicago 8, Illinois

...__ -

- s A * - • > *• • * * k •"' -

ATĖJO BIRŽELIS..,
Seniau mus žudė kulkomis, dabar 

r >- — daina. Prel. J. Kučingis
Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 

mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant ppei Sovietų'vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieskomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob- 
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIU PĄSĄUM. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kaiąųoja po 4 dol. tomas. Juose yri 517 psL

Vytautas Voiertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas roma
nas, 273 psL, kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolševikai vaHto ir 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra
darbiautąją ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizpią. 158 psL, £ąipa 3 dqL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- 
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkięnė, GRĮŽIMAS Į LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 528 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietąis drobės viršeliais, kaina 4 dol.

X Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAQIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo'Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaline^ Naudakluose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalba* girdėjo ir ką jai žmonęs pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta f anglų kalbą.

K. Biah'nis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GĄ. Ši knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 

į $loo. ....................................................... 4
Kyrąįfiš, ĄlAąiSKUGjų KILIMU j VIENIU. Kelionės į Lietu

vą įspūdžiai, flhisfruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.
D. Kurans, KELIONĖ j ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au

toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo‘propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

K Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
lįsi., $1,00- Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremti^ jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingu Pasijuokime visi, skaitydamį Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psU $1,00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTĘp $T-/ CHICAGO, ILL 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

,3-Sį'

Danijos ūkininkas, senomis priemonėmis dirbės iemę, žvilgčioja į šalia pastatytą naujausią 
techniką — Nato valstybių susižinojimo per erdvės satelitą anteną.

gros Jurgio Joniko orkestras. 
Bus visiems piknikautojams 
visokiausių vaišių bei vertingų 
dovanėlių. Norintieji praleisti 
smagiai laiką nuoširdžiai pra
šomi gausiai atsilankyti į Žaga 
riečių klubo pikniką.

, Vąltiybą pirmininku Po
vilu Masilioniu bei pikniko ko
misiją (Julius Klimas, Joseph! 
nę Masilionis ir Adelė Šankus) 
su svečių patarnautojais visus 
atsilankiusius gražiai priims.

Praeitą susirinkimą (gegu
žės 23) dalyvaujant visai val
dybai pirmininkas tvarkingai 
pravedė. Raštininko Jos. Ke
turakio protokolas bei kitų 
valdybos ir pikniko komisijos 
narių pranešimai buvo priim
ti. Nutarta paaukoti $9q įsigi
jimui Vėliavos stiebui Lietu
vių Tautinėse kapinėse.

Nutarta paimti porą bilietų

vakarienei pagerbimui Naujie
nų darbuotojų Kosto Augusto 
ir. Juo^o šmotęlio. Išrinkta sve
čių patarnautojai piknikui bir
želio 27-tah dienai. Susirinki
mui užsibaigus, prie gausių 
vaišių stalo su Rainelę ilgiau
sių metų atšventėme poros klu 
biečių gimtadienius. Tai buvo 
linksmas pobūvis.

Gerbiami klubo nariai-ės, 
važiuodami piknikan prašomi 
atvežti dovanėlių komisijai. 
Kitas susirinkimas įvyks po 
atostogų, rugsėjo 26 d., o ant
ras klubo piknikas bus rugpjū
čio 22 d. Liepos sode. J. Joniko 
orkestras gros šokiams.

A. Jusas

“nematocista”, kuri susidaro 
iš plonyčio, kaip siūlas, smai
liu galiuku vamzdelio, suran
gyto spirale. Gyvūnui ar žu
vytei (tiktai kuriomis ji minta) 
prisilytėjus prie čiuptuvo, ne
ina tocistos spyruoklėlė išsitie
sia, o jos, smailuma įsitraukia 

į kūną. .Vamzdeliu iš kapsulės 
pradeda sunktis, nuodai, kurie 
užmuša auką. Kirtis būna ga- 
na smarkus, nes jis prakerta 
guminę pirštinę. Nematocis- 
ta smogia tik vieną kartą ir ją 
pavaduoją sekančios— Ant 
nematocistos vamzdelio esan
tieji kabliukai prilaiko grobį 
prie čiuptuvų, kurie, suėmę jį, 
deda į prasižiojusią angą po 
bure, kurioje laukia kiti gyvū
nai, o. jų darbas ryti ir virškin
ti.

Dr. Lain sako, kad vienos 
fiząlijos nuodai per keletą mi
nučių pajuntamas nepakenčia
mas skausmas, lyg daugelio 
bičių įgėlimas, svaigulys, krau 
jo spaudimas pasidaro žemas, 
pulsas susilpnėja, kartais pa- 
raližuoja žmogų. čiuptuvų 
prisilytėjimo vietose ant kūno 
lieka raudoni ruožai, kaip 
rykščių kirčiai. Kraujo spau
dimų pakėlimui ir širdies vei
kimui įleidžiama “adrenali
no’’, o čiuptuvų kirčių žaizdos 
perplaunamos alkoholiu. Pu
santro ar du mėnesius pagulė
jus ligoninėje žmogus pasveiks 
ta.

žūsta. Prileidžiama, kad fiza
lija maitina žuvytes savo nu
tupėjusio maisto likučiais. 
Pasitaiko, kad išdykandamos 
ar peralkusios žuvytės atsikan 
da ir galiukus čiuptuvų ar bu
rės nuo fiząlijos. Tyrimai pa
rodė, kad šios rūšies žuvys at
sparios nuodams: vienai žu
vytei reikalinga 10 kąrtų didės 
nio kiekio nuodų, negu kitos 
rūšies žuvims.

Vėlyvą rudenį fizalijų būriai 
pasirodo prie pietinių Floridos 
krantų, kuomet jos būną dąr 
mažytės, vos kviečio grūdo dy
džio, bet nuodų jos jau turi 
čiuptuvuose. Per mėnesį fiza
lija užauga iki vieno inčio, o 
iki ankstyvo pavasario galuti
nai subręsta ir užauga nuo 
7-nių iki 10-ties inčių, o čiup
tuvai iki 100-to pėdų ilgio. 
Plaukdamos Golf Štromo srove 
pavandeniu toli nuo krantų, 
nuplaukia tolyn į .šiaurę iki 
“Cape Cod” iškyšulio ir net 
iki Anglijos krantų. Vėjui pa
sikeitus, jos nunešamos į la
gūnos ir įlankas,, Pasitaiko, 
kad jų ištisus būrius išmeta 
bangos ant krantų. Užmynus 
koja ant pusiau. apdžiūvusios 
pūslės, jinai su triukšmų sprogs 
ta, todėl nepataria liesti jas 
ir pavojinga gulėti ar maudytis 
tokiuose krantinėse.

Fiząlijos turi ir priešų : ilga
snapius vėžlius*; kurie maiti
nasi jomis. Jie užpuola fizali
jų būrius ir prakanda jų bures. 
Nors fiząlijos ginasi, kapoda- 
mos vėžlius čiuptuvais, bet ne
pajėgia perkąsti--jų kietą odą. 
Kaip jie gali maitintis nuodingu 
maistu, mokslininkai dar neiš
tyrė. - - •

Atlante, prie Amerikos kran 
tų, yra medūza/‘daktilometra’’ 
arba “jūros dilgelė”. Vasaros 
metu jos pasirodo dideliais bū- 

Šis

Žagariečių draugiško klubo 
pusmetinis, susirinkimas turė
jo įvykti šį sekmadienį, birželio 
27 d. Tačiau vietoj susirinki
mo tą dieną įvyks klubo pikni
kas Liepos buvusiame darže, 
priešais Lietuvių Tautines ka
pines,8236 So. Keąn Avė. Pra 
sidės 12 vai. dienos, šokiams

gyvūnas netaip pavojingas, 
kaip fizalija, bet patartina ir 
jo vengti.

Daug pavojingesnė medūzą 
“jūros, širšė”, gimininga fiza- 
lijai, kuri veisiasi šiaurinės 
Australijos jūros pakraščiuo
se. šios medūzos žmogus įgel
tas per 10 minučių miršta.

Vandenynas — ne žmogaus 
pasaulis, kuris dar mažai ištir 
tas ir jame gresia iš visų pusių 
pavojai, ypač narams. Žmo
gui pavojinga ne tik rykliui ar 
barakudos, bet ir visąi nekal
tai atrodančios būtybės, kaip 
Aedūzos, koralai, nuodingos 
žuvys ar vėžiai.

Vertė Z. Balėnas Iš (NRS)

NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

GEROS DOVANOS .. ...
ties knygos parduodamos” dabar “Naujienose" - su 

didelėmis nuolaidomis:” t .i,- ‘
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik------ ---——
Minkštais viršeliais tik L_--------------—— ---------52.00

l. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, i 
Kelionės po Europą įspūdžiai, Vietoję §2.00 dabar ' „ 
tik  __ _——------------------- -—r-L-------------r-~-

Galima taip pat užsisakyti pąstu, atsiuntus ček| ®rba 
money orderį

Dr.

1739 SO. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.

- 1 " - - - ' ■ . • ’

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sią dovana globėjui, siuntusiam siuntinius-į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. . Knygą . pasiųsime adresatui, jei pasių- 

sįtej čekį arba Money Orderi tokiu adresu:
' J--* \ ‘"F J'-r-; / . ' .4* - ?• >

CŠ • NA Ų JI ENGS i 

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 j
- ■ T -• , 7 t;

~ ‘ —ITirr-----------
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Miami biologijos laboratory 
jose daryti bandymai parodė, 
kad nuodai ir po fiząlijos mir- 
tise lieka veiksmingi. Čiup
tuvai, suplėšyti į gabalus, van 
dens skalaujami ar užšaldyti, 
ir po 6ršių metų'gelia. Vienok 
yra dviejų rūšių žuvų, kurios 
laisvai plaukioją tarp fiząlijos 
Čiuptuvų ir, besįslėpdamos juo 
sę ųup didesniųjų , įvilioja jas
į mirtinas pinkles, kuriose jos riais Sheasapeake įlankoje.

M

**:

Buliai niąkada nelaimi prieš matadorus, tačiau kartais jiems pa
vyksta juos gerokai aplamdyti, kaip šiose nuotraukose matomą Is

panijos garsu matadorą Antonio Ordonez.

rugpjūčio 15 dieną
BUČO SODE

■ BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKĄ ŠOKIAMS,
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 

f VISĄ LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO.ORKESTRAS
č GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MOOĖRN1Š- '

KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS,
’ RUGPIŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ:

. PIKNIKĄ. .........
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JURGIS JALINSKAS

. SPAUDOS PABIROS
- i (Tęsinys) . _ .. . . .

(“Po mūšy periodinės ir neperiodinės spaudos laukus pasidairius”)

"Mes valdysim pasauli"! . . .-
“Generalinė linija. Reikia tik 

pagalvoti apie šią sąvoką mąs
tančio, kuriančio, ieškančio žmo
gaus smegenimis ir paaiškėja 
individualybę triuškinanti pa
baisa. Generalinė linija palietė 
literatūrą, mokslą, teatrą, po
litiką kaip plaunamoji mašina 
futbolo aikštės žolę. Generali
nės linijos asmenys papiovė in
dividą, kūrybą, laisvę. Ir čia mi
rė žmogus. Gimė nulis. Nulių 
vadai žino; kol yra pasaulyje in
dividas — žmogus, tol nulis bus 
pavojuje, taip pat žino, kad ateis 
sprendžiamas susidūrimas nu
lių ir žmonių dėl vietos po sau
le...” (37-38 psl.).

Užtat buvusiems nepriklau
somos Lietuvos gyventojams, 
kai juos užslėgė komunistinės 
okupacijos našta, visiškai buvo 
nesuprantama toji “generalinė 
linija”, todėl jie ir “..klydo pa
čiuose elementariausiuose reika
luose”. Ir kurgi čia taip greitai 
susigaudysi diametrališkai pa-

šmeižk dorą, sąžiningą žmogų, 
jeigu tas žmogus nenaudingas 
bolševizmo reikalui.

Buvom pratę galvoti, kad tas 
vertas bausmės, kuris nusikals
ta, o bolševikai persekiojo ir ne-
nusikalstandius, klausdami sa
ve ir auką: “Kodėl jis nenusi
kalsta ?.- Persekioti ir bausti! 
— ’‘Tegu nukenčia šimtas ne
kaltų, jeigu už jųjų slepiasi vie
nas kaltas”.

“Yra pagrindinis skirtumas 
tarp bolševikinės ir buržuazinės 
teisės: buržuazinė valstybė tu
ri įrodyti piliečio nusikaltimą, 
o bolševikinė valstybė pati kal
tina, o kaltinamojo reikalas įro
dyti, kad jis nekaltas. “Mes 
kiekvieną akimirką, kiekvienam 
galim mesti kaltininką: Esi liau
dies priešas. Tegu įrodo, kad 
jis ne toks”.,.(Lietuvos TSR vy
riausio prokuroro V. Niunkos 
pareiškimas).

“Bolševikas niekad neturi ir 
negali ieškoti geros valios arba

Kongresmanas EDWARD J. DERWINSKI 

kalba birželio įvykiu minėjime, Čikagoje

sikeitusioje situacijoje? Nes: 
“Buvom pratę galvoti melą esant 
žmogaus gėda, o bolševikai me
lą laiko pagrindine socializmo 
kūrimo priemone. Meluok kvai
liui ir protingam, meluok dieną 
ir naktį, jeig tik tas melas nau
dingas bolševizmui.

šmeižtas, buvome pratę gal
voti, nekultūringa žmogaus sa
vybė, o bolševikas pareiškė tvir
tai ir aiškiai: šmeižk liaudies 
priešą, šmeižk neaktingą — de
mokratą, kad jis imtų kovoti,

išteisinančių įrodymų, nes tik 
tas geras bolševikas, kuris be 
atodairos baudžia. Niekas netu
ri klausti bolševiką, už ką, ko
dėl jis nusikaltusį nubaudė, bet 
kiekvienas turi klausti bolševi
ką, už ką, kodėl jis nusikaltė
lio nenubaudė. Nėra didesnio įta- 
rimo, kaip pasigailėjimas.

“...Politinio švietimo kursuo
se generolas Morozovas, kalbė
damas apie buržuazinę etiką, tą 
“buržuazinėms nuodėmėm ir su
puvimui pridengti skraistę”, iš

kėlė bolševikišką etiką, kurios 
kertinis akmuo buvęs ir liksiąs: 
nepasigailėti priešo... Joks bol
ševikas dar nebuvo apkaltintas 
už kovą ir griežtumą, bet tūks
tančiai sunkiai nubaustųjų bol
ševikų liks amžinai perspėjamu 
pavyzdžiu visiems minkštašir
džiam s ir svyruojantiems... Jei- 
-gu iškyla reikalas žmogų baus
ti, mes neturime svyruoti: kal- 
tas-nekaltas, ir mūs neturi gai
lestingumas apakinti, bet mes 
turime griežtai klausti: ar bol-

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
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$20.000
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(Minimum S5.000)

ševizmui naudingiau žmogų lik
viduoti, ar palikti gyvą?” (148 
-49 psl.).

‘Mes buvom pripratę turėti 
savo nuomonę apie žvaigždžių 
sritį ir bato užkulnio struktūrą. 
Tai žmogiška ir kūrybiška, nes 
miręs tas žmogus, kuris negali
mastyti ir spręsti. Tarybinis 
žmogus gali mąstyti, bet ir tą
tik, apie ką galima ir tyliai. Ta
čiau ir tokiam mąstytojui gre
sia nelaimė netyčia, ir sapne pra-
sitarti savo*-mintis. Juk tai pa
vojinga ir nenaudinga, todėl ge
riau, jei visai nemąstyti... Ge
riausia gyventi Sovietų Sąjun
goje išsiauklėjusiam ar išsi
mokslinusiam, tik klausyti, gir
dėti, bet pačiam negalvojant, ne
svarstant. Juk viską žino, pasa
ko ir nurodo Politbiuras, vadas, 
komunistų partija. Visas gyve
nimas eina pagal planą ir gene
ralinę liniją...” (347 psl.)

O toji “generalinė linija” ni
veliuoja žmones, kaip mechaniš

kus robotus, nuo pat jų vaikys
tės. Vieno. dalyko, berods, ko
munistai dar neišmoko padary
ti: embrijone esančiam žmo
gaus gemalui įdiegti komunisti
nes idėjas, komunistinį paklus
numą, komunistinę galvoseną, 
neapykantą kitaip mąstantiems 
ir bolševikišką, Stalino stiliaus 
bukaprotiškumą ir žiaurumą. 
Nuostabu: kodėl iki šio laiko 
Sovietų Sąjungoje dar neatsira
do embrijonų specialistas, kuris, 
kaip prof. Lisenko augalų ir ja
vų srityje sugalvojęs išauginti 
tos augalijos pasaulyje iki šiol 
nebūtų “stebuklų” (ant vieno 
kvečio stiebo — septynios ar as
tuonios varpos, o vyšnios — 
kaip didžiulės kriaušės! Nesijuo
kime, — tai Lisenkos užmačios, 
kurioms šventai tikėjo genialu
sis vadas ir žmogžudys — Juo
zapas Stalinas!), pakeistų visą 
gamtos struktūrą ir gemalų ge
netiką taip, kad žmogiškieji nau
jagimiai būtų be jokių “liau
dies priešų” priemaišų, be jokių 
bolševikiniam rėžimui opozici
nių minčių, be jokios savo nuo
monės ir be jokio polinkio nu
krypti nuo “generalinės — ko
munistinės” linijos. Kiek daug 
bereikalingo triūso būtų sutau
pyta komunistiniam auklėto
jams ir budeliams, kurie šian
dien turi vargti gaudydami “So
vietų Sąjungą ir komunistinę 
santvarką “šmeižiančius” rašy
tojus, mokslininkus, meninin
kus ir visokius kitokius opozi
cionierius ir grūsdami tuos “liau-

ninku. Jis to darbo imasi visu 
I lietuvišku stropumu ir atsidėji
mu. Tačiau jo idealistiniam už- 

j simojimui kelią pastoja “raudo
nosios biurokratijos” į Lietuvą 
1940 m. birželio mėnesį pradė
jusios atplūsti asabos, ir Dovy-' 

I dėnui nuolat prisieina vesti at
kaklią kovą gu Lietuvos prieau
glio žalotojais. Jis laikosi visa
me kultūringame pasauly prak- 

Į tikuojamų priešmokyklinio auk- 
I Įėjimo metodu, o rusiškam — 
bolševikiniam “sinodrionui” rū- 

I pi visiškai kitokie auklėjimo bū- 
į dai.

Kaip ir kokiu auklėjimo tikslų 
’ siekė komunistinė, į okupuotą 
i Lietuvą Rusijos atnešta siste- 
į ma, vaizdžiai parodo savo “in- 
! strukcijose” iš Maskvos 1941 m. 
vasario mėnesį atsiųsta instruk
torė Nina Lagačiova. “Simpa
tinga, apsukri NKVD vyr. leite
nanto žmona”.

“Tuo metu buvau priešmokyk
linių įstaigų ir vaikų darželių 
skyriaus viršininku. Vieną die
ną kiek snieguota, išraudusi, 
ūmai į mano kabinetą įgriūva 
instruktorė Lagačiova. Greit už
sirekomendavusi, paprašė paro
dyti keletą vaikų darželių. Pa
rodžiau, supažindinau su kelio
mis darželių vedėjomis, kurias 
rekomendavau instruktorei, kaip 
jos pageidaujamas padėjėjas”. 
(359 psl.).

“Bet jau belankant darželius, 
instruktorė Lagačiova ėmė tei
rautis, kaip vaikų darželiuose, 
vaikų namuose suorganizuota ži
nių ir informacijų tarnyba.

“Draugė instruktorė kiek nu
stebo, iš manęs negavusi laukto 
atsakymo. Bet greit pakreipusi 
kalbą, apgailestavo, kaip toli at
silikę atvaduoti iš kapitalisti
nio jungo jauni sovietiniai kraš
tai”...

“Po poros dienų gavau pakvie
timą atvykti į Lietuvos Komjau
nimo Centrą. Atvykęs skirtu lai
ku, jau radau beveik visą kom
jaunimo vadovybę. Centro ko
miteto švietomo skyriaus vir
šininką Zdanavičių ir dar kele
tą įžymesnių partijos ir švieti
mo vadovų. Iš švietimo skyriaus 
viršininko Zdanavičiaus elgse
nos ir instruktorės Lagačiovos 
šaltumo supratau, kad visa pir
tis parengtą man, keletą, kartų 
apkaltintam už nepakankamą 
idėjinį rūpestingumą, auklėjant 
bolševizmo viltį — jaunimą, kaip 
kartą Centro Komiteto sekreto
rius Meškupas viešam švietimo 
vadovybės posėdyje pareiškė.

“Instruktorė lagačiova atsi
stojo padaryti pranešimą apie 
“Didelius trūkumus vaikų auk
lėjimo, ugdant kęarrjunįstinį- ’>u-’ 
drumą ir liaudies priešų sekimą. 
‘Olaskva man patikėjo sunkų, 
bet garbingą uždavinį:' sutvar
kyti žinių ir4 informacijų tarny
bą* Lietuvos TS1 Respublikoje, — 
kalbėjo '-instruktorė.

“2_ Aš atvykau ir rądaū, kad 
ne tik kadrų, 'bet daugelyje at
sakingų* postų sėdi liaudies prie
šai. Taip, tai, draugai, baisūs 
liaudies priešai, — giedote gie
dojo lapės akių moteris, nepa
prastai galvodama ir apie sa- 

! vo grožį. — Koks apleistas žinių 
tiekimas* ■ Įsivaizduokit, kaip 
galima pakęsti- tokią padėtį! Da*- 

Jbar dar tebėra dauguma darže
lių, vaikų namų auklėtojų, neį
trauktų į žinių ir informacijų 
tarnybą, net jos nežino, kas yra 
toji “žinių ir informacijų tarny
ba”. Tai baisu! Jūs jau geriau 
žinot, bet, man rodos, daug kal
tės tenka primesti ir -viršinin
kui, kuris iki šiolei nesuspėjo 
susidaryti patikimų kadrų, nesu
gebėjo iš liaudies sluoksnių su
ieškoti tokių, kurie visa siela 
ir kūnu būtų atsidavę liaudies 
auklėjimo ir gerovės reikalams. 
Aš jums, draugai, papasakosiu^ 
kaip suorganizuota žinių ir in
formacijų tarnyba Sovietų Są
jungoje. Ji nėra dar visai tobu
la, bet jau gerai funkcionuoja,

i kai kur net pavyzdingai...
— Sakysim, Sovietų Sąjungo

je yra jau per dvidešimt su vir- 
■ Sum metų pat u ošti kadrai, bet 
ten kokie rezultatai? Dėl pa
vyzdžio, štai, paimsim tokį at
sitikimą. Gudijoje dar 1939 m. 
pavasarį viena mokytoja rado 
mokyklos popiergalių dėžėje gra
žiai išmargintus kiaušinių lukš
tus. Kadangi tai buvo pavasarį, 
tuoj po Velykų, sumani moky
toja tuojau suprato, kad dar yra 
reakcionieriška šeima, kuri Ve
lykoms net margučius margina, 
t. y. laikosi religinių prietarų. 

’ Mokytoja stropiai ištardė savo 
mokinius ir pagal dviejų pio
nierių paliudijimus sužinojo, kad 
tuos lukštus į mokyklą atsinešė 
Ivanas Anatolius Aliaškinas, 
devynerių metų mokinys, žino
ma, kaip priimta ir turi būti, mo
kytoja apie tai pranešė, kur rei
kia: NKVD atitinkamo skyriaus 
valdininkui, žinoma, reakcionie
riška šeima buvo išvežta į sto
vyklą. Bet ne tai svarbu, drau
gai; jus prašau atkreipti dėme
sį į draugės mokytojos suma
numą ir jos rūpestingumą: kiek
vieną įtartiną įvykį privalu sek
ti.

(Bus daugiau)
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dies priešus” į beprotnamius.
Veikalo “Mes valdysim pa

saulį” autorius 1940 metų lie
pos mėnesio pabaigoje buvo pa
skirtas svarbiems Lietuvos prieš
mokyklinio amžiaus vaikų auk
lėjimo pareigoms: “priešmoky
klinio auklėjimo” įstaigos virši-
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Oof wiLSHe h« ao defease 
tgaiatt the oreles* use of fire.

So please follow Smokey’s ABCs 
Alwxys hold matches till cold. 
Be sure to drova all campfires, 
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them, again. Crush all 

tffiolces dead out.
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Kartoja seną 31 metų melą
Komunistinė spauda šiandien kartoja tą patį melą 

apie Lietuvos nepriklausomybės panaikinimą, kurį prieš 
31 metus paleido Sovietų Sąjungos propagandos agentū
ros. Tais laikais lietuviai komunistai nebuvo toki įžūlūs. 
Jie pakartodavo rusų sufabrikuotą melą, suglausdavo 
ausis ir tylėdavo. Jie klausydavo, kaip tas sufabrikuotas 
melas atsilieps. Tuo tarpu šiandien jie jau oficialiai skel
bia, kad meluoja fkiti. Prieš SI metus rusų paskelbtas 
melas šiandien jiems jau yra nesugriaunama teisybė. Jie 
tiek jau įsidrąsino, kad tuometinę lietuviško gyvenimo 
tikrovę vadina melu.

St. Jokubka, Vilnyje pakomentavęs Alto ir Vliko pa
skelbtus atsišaukimus rusų okupacijos sukakties proga, 
šitaip visą reikalą savo skaitytojams aprašinėja:

“Tikrai gi Lietuvos žmonės patys nuvertė tauti
ninkų (fašistų) režimą ir sukūrė naują vyriausybę. 
Didėjant karo pavojui iš Hitlerio Vokietijos, Lietu
vos seimas nutarė stoti į TSRS. Taigi, Lietuva 
liuosnoriai stojo Tarybų Sąjungom Ji nebuvo oku
puota”. (Vilnis, 1971 m. birželio 23 d., 2 psl.)
Kiekviename Vilnies redaktoriaus Jokubkos sakiny

je yra melas. Melavo komunistinė spauda prieš 31 metus,

su Molotovu, išdėstė rusų pasikėsinimą į Lietuvos nepri- 
klausomybę ir atsistatydino. Tuo pačiu metu iš vyriausy
bės pasitraukė ir Ernestas Galvanauskas.

Jokubka pasakoja apie Lietuvos seimo “nutarimą 
stoti į TSRS”, tuo tarpu tuo metu Lietuvoje jokio seimo 
nebuvo. Merkio vyriausybė, gavusi Sovietų Sąjungos ul
timatumą, nutarė okupantui nesipriešinti, o pats Merkys 
atsistatydino. O Sniečkus, privažiavusių sovietų čekistų 
padedamas, pradėjo daryti pertvarkymus Lietuvos vi
daus gyvenime. Sovietų propagandistai skelbė, kad rusai 
nesikiš į Lietuvos vidaus gyvenimą, tuo tarpu Sniečkus 
su Mečiu Gedvilą uždarė visas politines Lietuvos partijas 
ir tuo metu Lietuvoje ėjusius laikraščius. Jie tuojau pra
dėjo įtakingesnių Lietuvos visuomenės veikėjų areštus.

Okupantas paskelbė ne rinkimus į Lietuvos seimą, 
bet į “liaudies seimą”, o tai jau visai kitas dalykas. Į 
Lietuvos seimą kandidatus galėjo statyti kiekviena poli
tinė partija, tuo tarpu į “liaudies seimą” kandidatus ga
lėjo statyti tiktai komunistų partija. Tuo metu Lietuvos 
komunistų partija buvo tokia maža, kad ji neturėjo pa
kankamai narių net “liaudies seimo” sąrašams. Jie buvo 
priversti į sąrašus įtraukti kelis nekomunistus, kurie vė
liau papasakojo, kaip visi tie nutarimai buvo pravesti

1940 metų liepos 14 d. Lietuvoje buvo pravesti “rin
kimai” į vadinamą “liaudies seimą”. Jokių rinkiminių 
sąrašų niekas nesudarė. Balsuoti galėjo kiekvienas. Jis 
galėjo balsuoti tiktai už komunistų parinktą kandidatą, 
nes kitų kandidatų sąrašuose nebuvo. Komunistai kvietė 
visus balsuoti. Jie net pabrėžė, kad balsavimas bus atžy
mėtas kiekvieno balsuotojo pase. Kieno pasas neturės 
antspaudo, tai tas bus baudžiamas. Didelė krašto gyven
tojų dauguma taip suktai paruoštus “rinkimus” boikota
vo. Dr. Antanas Garmus, “liaudies seimo” narys, liudi
jo JAV kongreso komitetui, kad tuose “rinkimuose” 
galėjo dalyvauti nuo 15 iki 16% Lietuvos piliečių. Tuo 
tarpu sovietų propagandos agentūros paskelbė, kad da
lyvavo 95 “balsuotojų” nuošimtis.

Rusai dar daugiau padarė. “Rinkimų” davinius jie 
Londone paskelbė viena diena anksčiau. Pačioje Lietu
voje okupantas, pastebėjęs, kad, nežiūrint grąsinimų, 
“rinkimuose” vis dėlto dalyvavo nepaprastai mažas lie
tuvių skaičius, “rinkimus” pratęsė dar vienai dienai. 
Okupantas įsakė visiems okupacinės armijos kariams ir 
čekistams dalyvauti balsavimuose, bet balsavusių nuošim
tis vis dar buvo mažas. Kaune antros “balsavimo” dienos

dar su didesniu įžūlumu meluoja Jokubka šiandien. Vie
nu atveju komunistai tvirtina, kad Lietuvoje nebuvo jo
kio perversmo, kad vyriausybė legaliai buvo perduota 
Justui Paleckiui, o vakarykščioje Vilnyje Jokubka jau 
pasakoja, apie “tautininkų režimo” nuvertimą. Visi ži
nome, kad Paleckio kabineto narius parinko Sovietų Są
jungos užsienio vicekomisaras Dekanozovas, tuo tarpu 
Jokubka tvirtina, kad “Lietuvos žmonės sukūrė naują 
vyriausybę.”

Paleckio vyriausybė, norėdama išaiškinti Lietuvos, 
santykius su Sovietų Sąjunga, pasiuntė užsienio reikalų 
ministrą Krėvę - Mickevičių į Maskvą, kad galėtų išsiaiš
kinti tolimesnius Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos 
santykius su okupacine sovietų kariuomene ir su Sovie
tų Sąjunga. Molotovas Krėvei - Mickevičiui pareiškė, kad 
Lietuva, kaip ir kitos Pabaltijo valstybės turės įsijungti 
į Sovietų Sąjungą. Molotovas patarė užsienio ministrui 
jau dabar įsivesti “sovietinę sistemą, kuri ateityje visur 
viešpataus, visoje Europoje... ” Krėvė - Mickevičius, grį
žęs į Kauną, papasakojo ministrams apie pasikalbėjimą

vakare buvo paskelbti tie patys “rinkiminiai daviniai”, 
koki buvo paskelbti Londone pirmos “balsavimo” dienos 
vakarą. Šie faktai parodo, koki tie “rinkimai” ir koks tas 
“liaudies seimas” buvo.

Klastotas buvo ir to “liaudies seimo” nutarimas 
“stoti į TSRS”. Klausimas “stoti į TSRS” visai nebuvo 
.minimas rinkiminės kampanijos metu. Didokas “liaudies 
seimo” narių skaičius tame posėdyje nedalyvavo, tuo tar
pu to “seimo” posėdžių salėje buvo didokasįskaičius rau- 

. donarmiečių ir čekistų. Visi jie balsavo, nors jie nebuvo 
“išrinkti” ir neturėjo teisės kelti rankų net ir “liaudies 
seime”. Niekas balsų neskaičiavo, bet buvo paskelbta, kad 
nubalsuota vienbalsiai. Buvo keli balsai prieš “stojimą 
į TSRS”, bet niekas į šį protestą nekreipė dėmesio. Dr. 
Antanas Garmus ne tik balsavo prieš, bet ir.pačiam Deka
nozovui pranešė, kad balsuos prieš nepriklausomos Lie
tuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą.. Šiuo klausimu JAV 
kongrese yra paties Dr. Garmaus paliktas liudijimas, tuo 
tarpu Jokubka skelbia, kad Lietuva “liuosnoriai stojo 
Tarybų Sąjungon”.

JAV LB Centro Valdybos 
pirm., p. Vytautui Volertui

Didžiai Gerbiamas 
Pone Pirmininke,

Jūsų komunikatas spaudoje 
(Draugas ir Dirva š. m. gegužio 
21 d. nr. 39) sukėlė didelį nuste
bimą ir net abejonę jo tikrumu, 
kai sakoma; “JAV LB Centro 
Valdyba yra gavusi kvietimą įsi
jungti į 1968 m. įsteigtą čekų- 
slovak ų-lenk ų-ukrainieči ų drau
giškumo sąjungą, ši nauja or
ganizacija siekia glaudaus Rytų 
Europos kilmės žmonių bendra
darbiavimo, lyginant praeities 
nesklandumus ir jungiantis ben- 
dran darban prieš komunizmą. 
Principe JAV LB Centro Valdy
ba kvietimą įsijungti yra pri
ėmusi ir ryšininku yra paskyru
si inž. B. Nainį”. Tuo pačiu ga
vosi reikalo rimtas nerimtumas, 
kai palyginau p. Nainio straips
nį “Tauta ir išeivija laisvės ko
voje” (Į Laisvę žurnalas 1970 
m. 50 nr.), kuriame jau tarp 
kita ko sakoma; “čia tenka pri
minti, kad jau 10 metų Čikago
je veikia lenkų-ukrainiečių-če- 
kų draugija, į kurią jie siekia 
įtraukti ir lietuvius”. Apie šios 
tariamos, pagal p. Nainio tvir
tinimą, lenkų-ukrainiečių-čekų 
draugijos buvimą teiravausi pas 
Čikagos vilniečius ir pas drau
giškus lietuviams ukrainiečius. 
Ir gavosi rezultatas, kad apie to
kios tris išeivijos tautybes at
stovaujančios organizacijos vie
šą veikimą nieks nėra pastebė
jęs. Todėl gaunasi tik prielai
da, kad tai galėtų būti ne vieša 
organizacija, susidedanti iš uk
rainiečių bendruomenės atskalos 
ar net raudonųjų grupės, iš len
kų fiktyvinės grupės ir čekų ne
žinomos organizacijos, nes če
kai ir šiaip viešame politikos gy
venimo gausiai nesireiškia. Gi 
lenkiškasis lietuvių-ukrainiečių 
požiūriu akiplėšiškumas viešai 
pasireiškė per 3 gegužio jų kons
titucijos minėjimą, kai viešomis 
kalbomis ir plakatais reikalavo 
laisvės “savo” Vilniui ir Lvovui, 
dalyvaujant aukštiems Amerikos 
valdžios pareigūnams ir apie 
50 tūkstančių klausytojų. O kai 
ukrainiečių studentai tam aki
plėšiškumui užprotestavo, len
kai ukrainiečių studentus ap
daužė ir jų protesto plakatus su
trypė aikštėje.

Čia ir gaunasi aiški nuomonė, 
kad LB Centro Valdyba pirmo
je eilėje turėtų laikyti sau už pa
reigą apginti tautos garbę — 
pareikšti griežtą protestą len
kų bendruomenės vadovybei už 
mūsų tautos įžeidimą, negu tie
siog eiti į miglotos apimties or

ganizacijos sandėrį, kuriuo, nors 
ir netiesiogine prasme, reikštų 
pripažinimą lenkiškų pretenzi
jų į mūsų sostinę Vilnių ir į Vil
niją. Dabartinėse sąlygose, ma
no supratimu, lietuvis šalia len
ko gali žygiuoti tik Pavergtų 
Tautų savaitės proga. Bet, kaip 
taisyklė, lenkai tokiuose minėji
muose, kur reiškiamas protestas 
pavergėjui, savo gausumu nepa
sižymi.

Be abejo, ir Jums, Pone Pir
mininke, yra žinoma, kad poli
tikoje niekad nelošiama atvirom 
kortom ir kad Vliko vadovybėje 
jau senai eina dialogas tarp Ry
tų Lietuvos Rezistencinio Sąjū
džio dėl santykiavimo su lenkais. 
Kai prieš virš 10 metų mūsų 
veiksniai buvo pradėję pasita-. 
rimus su lenkais dėl kultūrinio 
bendradarbiavimo, tuojaus len
kų egzilinė vyriausybė Londo
ne išsiuntinėjo laisvojo pasaulio 
diplomatams memorandumą, kad 
pasauly nebus taikos tol, kol Vil
nius ir Lvovas bus atskirtas nuo 
Lenkijos kamieno. Savaime aiš
ku, tuo ir pasibaigė dar nepra
dėtas kultūrinis bendradarbia
vimas su lenkais. Taip pat ir 
praeitais metais esu patikinęs 
Vliko pirmininką dr. Valiūną, 
kad visos mūsų tautos gerovei 
nesipriešins ir Rytų Lietuvos 
Rezistencinis Sąjūdis santykia
vimui su lenkais. Bet tik su to
kiais lenkais, kurie turi patiki
mą svorį išeivijos lenkų, gyveni
me ir kurie atsisakys imperia
listinių siekių kaip į mūsų, taip, 
ir į ukrainiečių žemes.

Būtų tikrai darni išeivijos lie
tuvių veikla, jei ir LB Centro 
Valdyba derintų savo politinius 
ėjimus su Vliko, kaip su išei
vijos lietuvių politinio centro, 
veikla. O sandėrio su lenkais 
reikalu palaikytų ryšius dar ir 
su VKLS Centro Valdyba, nes 
čia yra sutelkta gausi lietuvių- 
lenkų santykių reikalu biblio
grafija ir tam tikrais keliais su
rinktos žinios apie lenkų ne vie
šus pasiruošimus.

Reiškiu nuoširdžią pagarbą
" Kazys Veikutis,

CV Pirmininkas
P. S. Į tą pareiškimą Lietuvių 

Bendruomenės Centro Valdybos 
administratorius atsakė tokio 
turinio laišku;
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Centro Valdyba

JAV LB Centro Valdybos pir
mininko p. V. Volerto pavedamas 
pranešu, kad Lietuvių Bendruo
menė į čekų-slovakų-lenkų-ukrai- 
niečių draugiškumo Sąjungą nė
ra įsijungusi ir nemano į ją 
jungtis, nes neturime žinių kas

Frank Fitzsimmons Buvo išrinktas tym- 
steriy unijos prezidentu, vietoj kalė- 
jime sėdinčio James Hoffos. Unija 
turi du milijonus nariy. Pirmį kartą 
tos unijos suvažiavime apsilankė ir 

Amerikos prezidentas.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro praūžtai. Jis 
įsKeua mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą puoiutą nuolatiniais mėgė
jais, Kurie ataugę su artistais pergy
vena scenos Durtų, žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinku veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui, leidi
nius; į

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobes virše
liais, 180 psl. Knyga. Joje du vaidini
mai — “Buouhs ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių Šalis”, 5- veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dot Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., karna 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psL, kaina 1.00 doL

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

QUEBECAS. — Quebecko 
premjeras Bourassa pareiškė, 
kad jo provincija negali priim
ti pasiūlytų konstitucijos pakei
timų. Jo manymu, Kanados 
provincijos turi būti savarankši- 
kesnės, mažiau priklausančios 
nuo federalinės valdžios Ottawo- 
je.

ji yra ir koki jos uždaviniai. Po
nas B. Nainys yra prašytas tik 
stebėti ir žiūrėti, ko ši sąjunga 
siekia.

Reiškiu pagarbą
M. Vaišnys, 

C. V. Administratorius

M. GELžINIS

Ar 'gali prof. Dr. Ivinskis 
parašyti bešališką

Mažosios Lietuvos istoriją?
i.
Rytprūsių tremtinių organe “Ostpreus 

senblatt” 1969 m. gruodžio 12 d. buvo Įdė
tas straipsnis “Der neue Wermke”, kuris 
išsamiai informuoja apie bibliotekos di
rektoriaus Dr. Wermkes kuriamą “Ryt
prūsių ir Vakarų Prūsų istorijos bibliogra
fiją“ (Bibliographic der Geschichte von 
Ost = und Westpreussen). Iki šiol jos yra 
išleisti 6 tomai, kurie registruoja 42,442 
leidinius — knygas ir straipsnius, bylojan
čius apie Rytprūsius ir Vakarų Prūsus.

Ketvirtasis, penktasis ir šeštasis šios 
bibliografijos tomų apima po 5 metus. 
Ketvirtasis tomas liečia 1952 — 56 metus ir 
parodo 4053 leidinius, penktasis rikiuoja 
1957 — 61 metų medžiagą ir žymi 4968 ti
tulus ir naujai išleistas šeštasis tomas — 
1962 iki 66 metus su 5609 įrašais.

Straipsnio autorius skundžiasi, kad di
dėjantis leidinių skaičius neparodąs didė
jančio vokiečių tautos domėjimosi Rytų ir 
Vakarų Prūsais. Iš kitos pusės ypatingai 
augąs kaip tik svetimų, pirmoje eilėje len
kų kalba rašinių skaičius. Taip iš 46 lei
dinių apie Grudziądz (Graudenz), tik 11 
tėra vokiški, iš 94 apie Toninę tik 10 vo
kiški, iš 33 apie Olsztyną (Allenstein) tik 

6 vokiški, ir iš 32 leidinių apie Olsztyno 
vaivadiją nebėra nei vieno vokiečių kalba.

1. LENKIŠKI PRŪSAI?
Lenkiškieji istorijos tyrinėtojai ypatin

gai rausiasi po medžiagą, kuri turi bent 
kokio nors ryšio su ta Prūsų praeitimi, 
kuomet Lenkijos karaliai buvo Prūsijos 
leno ponais (1466 — 1660) ir buvo ją “pa
skolinę” Hohencolernų kunigaikščiams. 
Visa lenkų naujai kuriamoji istorinė ir tei
sinė literatūra parodo, kad ji stengiasi įsą
moninti lenkų tautai Prūsijos “priklauso
mumą” Lenkijai. Tam priešingai, masko
liai tokių siekių neparodo. Jie neturi jokio 
ryšio su Prūsijos praeitimi ir, tur būt, pa
tys gerai supranta, kad jų 1945 m. Rytprū
sių, t. y. Mažosios Lietuvos okupacija yra 
staigaus posūkio nauja pradžia. Iš 178 
rašinių, liečiančių Karaliaučių, tik 4 tėra 
rusiški, kurių visi byloja apie kovas dėl 
paties miesto. Prie jų dar reikia pridėti 
vieną lietuvišką (t. y. Pakarklio “Prūsijos 
Valdžios Gromatos, Pagraudenimai ir Ap
sakymai Lietuviams Valstiečiams”, Vil
nius, 1960, 667 pusi.) ir du lenkiškus leidi
nius skelbiančius senus dokumentus. Nors 
maskoliai gerbia “pažangaus” filosofo 
Kanto kapą, tačiau apie patį Kantą jie ne
parašė jokio rašinio. Visai kitokia yra len
kų laikysena dėl Koperniko. Iš 68 veikalų 
apie šitą astronomą, 50 yra lenkų parašyti, 
kurių visi stengiasi Įrodyti, kad Koperni
kas buvo lenkiškos kilmės. Bet priešingai 
— lietuvių domėjimasis Klaipėda tėra 
menkas. Iš 30 titulų apie Klaipėdą, tik pen

ki tėra lietuvių kalba. (“Dagegen ist das 
literarische Interesse dgr Litauer an Memel 
gering. Von 30 Titeln sind nur 5 litauisch”).

2. AR BEREIKIA BUDĖTI 
DĖL KLAIPĖDOS?

Kuomet po antrojo pasaulinio karo 
Klaipėda vėl grįžo prie Lietuvos, tiek pa
vergtos Lietuvos, tiek tremties lietuviai pa
sidavė nuomonei, kad Klaipėdos klausi
mas yra galutinai išspręstas ir Klaipėda vėl 
tapo Lietuvos dalimi.

Visai kitos nuomonės yra vokiečiai. Jie, 
nors ir Klaipėdą de facto praradę, plunks
na ir knygomis veda Įnirtingą kovą dėl jos 
vokiškos ateities. Moksliniais istoriniais 
veikalais, teismo ekspertizėmis ir dakta- 
rantų disertacijomis jie stengiasi Įrodyti, 
kad ‘

1) 1939 m. kovo 22 d. Lietuvos vyriau
sybė grąžino Klaipėdą Vokietijai savo, t y. 
Lietuvos gera valia ir Trečiojo Reicho pa
reigūnai nedarė jokio spaudimo Lietuvai;

2) Klaipėdos 1945 m. prijungimas prie 
sovietinės Lietuvos prieštarauja tarptauti
nei teisei;

3) Klaipėdos 1945 m. prijungimas prie 
Lietuvos yra niekingas ir

4) jei Klaipėdos srityje kada nors būtų 
teritorinių permainų,! Klaipėda tegalinti 
grįžti tik prie Vokietijos.

Štai trys pavyzdžiai:
Helmut Heckeris teismo ekspertizėje 

‘‘Deutschland, Litauen und das Stemelge- 
biet’’, paskelbtoje Jahrbuch d. Albertus 

Universitat, 1955, tomas VI, p. 228 — 256 
kandžiai dėsto viršuje minėtas tezes.

Dr. Hans Hopf rašinyje “Ausivirkungen 
dės Verhaltnisses Litauens zu seinen 
Nachbarn auf das Memelgebiet. Zur Vor- 
geschichte dės deutsch — litauischen Sta- 
atsvertages vom 22 Marz 1939. (Kaip at
siliepė Lietuvos santykiai su kaimynais į 
Klaipėdos problemą. 1939 m. kovo 22 d. 
valstybių sutarties Įvedamoji istorija.), 
padėtame Jahrbuch der Albertus Universi
tat, 1962, tomas XII, p. 235 — 270, dėsto, 
kad Lietuva grąžinusi Klaipėdą visiškai 
savo gera valia.

Buvęs vokiečių užsienių reikalų minis
terijos valstybės sekretorius Otto Meissner 
knygoje “Staatssekretdr unter Ebert — 
Hindeburg — Hitler. Der Schicksalsweg 
des deutschen Volkes von 1918 — 1945, 
wie ich ihn erlebte” (Valstybės sekretorius 
Eberto — Hindeburgo — Hitlerio laikais. 
Vokiečių tautos nuo 1918 iki 1945 likimo 
keliais.), puslapyje 483 — 84 rašo:

“Unter dem Eindruck der Eingliede- 
rung von Bohmen und Mahren trug die li- 
tauische Regierung der gegebenen Sachla- 
ge dadurch Rechnung, dass ihr Aussenmi- 
nister am 20. Marz 1939 der Reichsrėgie- 
rung die Rūckūbertragung dės Memellan- 
des an Deutschland von sich aus vorsch- 
lug, um dadurch “einen Beitrag zur Be- 
friedung Nordosteuropas zu geben”. Am 
22. Marz 1939 wurde in Berlin der Rūckga- 
benvertrag abgeschlossen, der Litauen in 
Memel eine Freihafenzone einraumtė und 
einen beiderseitigen Nichtangriffspakt ent- 

hielt. Da es sich hier zweifellos um die 
Wiedergutmachung elnes im Jahre 1923 
Deutschland angetanenen Unrechts han- 
dellte, wurde dieser Vertrag weder von den 
Westmachten noch von der Sowjetunion 
beanstandet”.

(Bohemijos ir Moravijos įjungimo pa
veikta, Lietuvos vyriausybė suprato esamą 
padėtį ir jos užsienių reikalų ministeris 
1939 m. kovo 20 d. pasiūlė iš savęs Reicho 
vyriausybei grąžinti Klaipėdos kraštą Vo
kietijai ir tokiu būdu “padaryti Įnašą į 
šiaurės rytų Europos taiką”. Grąžinimo 
sutartis buvo 1939 m. kovo 22 d. Rerlyne 
pasirašyta. Lietuva gavo laisvą zoną uos
te ir abi pusės pasižadėjo nepulti viena ki
tos. Kadangi tai, be abejo, buvo 1923 me
tais Vokietijai padarytos skriaudos atpil
das, todėl nei Vakarų valstybės nei Sovie
tų Sąjunga dėl tos sutartie? neprotestavo.)

Be šių trijų pavyzdžių yra eilė dakta
rautų disertacijų, kurių vienos, dėsto, kad 
Lietuva grąžino Klaipėdą Vokietijai “iš 
savęs”, o kitos Įtaigoja, kad tik Vokietija 
esanti vienintelė teisėta Klaipėdos reika
lautoja.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO A KINIUS 

2852 W. 63rd STREET
Ofis« telefu PRospect 8-3229 

R«xid. telefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

juo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Rez. te L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, ssamninti 374^012 

ielefū PRoepect 8-1717

DR. S. BOS (
GYOYYTOJAS IR CHIRURGAS] 

3148 WEST 63 rd STREET j 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak: 7-8 
oKiai ajiLradipniaijįg ir penkiadieniai*. 
iTcčiad. ir sekmad. ofisas uždarytai.

Rax.; 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

MAO IR VIŠČIUKAI
Raudonos Kinijos meteorolo

gai išaiškino, kad tiksliai atspė
ti orą geriausiai padeda Mao 
Tsetungo mintys ir viščiukai. 
Mao Mintyse yra parašyta, kad 
“kiekvienas daiktas bejudėda
mas turi santykį ir paveikia 
daiktus aplinkui save”. Viščin
iai tatai įrodė praktikoje. Ka
da viščiukai voliojasi dulkėse ir 
taip jie jose voliojasi, pagal tai 
galima atspėti koks bus oras, 
oro temperatūra ir debesų su
siformavimas, skelbia Naujosios 
Kinijos žinių agentūra. Kai viš
čiukai dulkėse išsivoliojo — po 
to palijo, su sąlyga jei dausose 
buvo tam tinkamų debesų for
macijų.

DR. PEFLR BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Hfmadieniais ir ketvirtaa. 1—7 vaL, 
anuatk, pemctadienj nuo 1—5, tree, 

ir šestad. Ūktai susitarus. - -

Roz, Gi 8-0873

DR. W. M. EiSiN - E15INAS
mi\.w*£kUm irt. muicKŲ uiwv^

CHI KURGI J A 
0142 Mo K*OZA« WA 5-2670 

valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
"sxuepia. sKamuinu ml 3-uuul.

Dr. A. JENKINS
GYuifOJAS IK LHiKUKGAS 

■*■ 3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštam uždaryta.

Ofiso toL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArdon 3-7278

Ofiso TfU HE. 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 K p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta...

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTĄS..;

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St — Tol. 737-5’49 
Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
y.Į pagal susitarimą Uždaryta tree.

DR LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123
Rezid. teleC. Glbson 8-6'195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandas skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

p. Šileikis, o. k
’ftX ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
U Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
"A dažai. Speciali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir L t
VaL: 9 -4 ir. 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS ]

NEBEKENTĖK
KARŠČIŲ: 
ŠIANDIE '

GALI GAUTI VĖSINTUVĄ
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJI

----- ------ ■ -

' MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų, 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

A- - ------- ---------------------

(SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kih A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai

TeL: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
»■:- -=-■■■................. ■ ■ /

=oi

ifii^M 
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Vienas.Čekoslovakijos pilietis 
atėjo į policijos nuovadą ir pa
sisakė norįs raportuoti, kad du 
kareiviai šveicarai jam pavogė 
sovietišką laikrodėlį.

“Draugas, turbūt norėjote pa
sakyti, kad du sovietiški karei
viai pavogė šveicarišką laikro
dėlį? paklausė dežuruojantis mi
licininkas.

“Ponas draugas pats pasakei, 
ne aš!” apsidžiaugė čekas pilie
tis.

• Nedera laivą pririšti vienu 
inkaru ir gyvenimą surišti su 
viena viltimi. (Sokratas)

• Ramybė tai nuodas nenuo
ramoms. (Sicilijos priežodis)

——«urmusoo——5 

NAUJIENAS] 
L——■ TOTH SUBS—2-------

Lkfirnw tupfi perl® f pwrkxxG 
ir props mžmo faktai per

NAUJIENAS

j^MĖriakimy ir p«xengimu 
PRANEŠIMA]

*
—Klubo piknikas jvyks 

birželio 27 cL, Kay’s sode (buvusiame 
Liepos), 82nd ir Kean Avė. Pradžia 
12 vai Šokiams gros G. Joniko or
kestras, Kviečiam visus narius ir 
svečius atsilankyti ir linksmai pra
leisti laiką su Zagariečiais.

A, Šankus

— Tauragės Klubo pusmetinis na
rių susirinkimas įvyks birželiu 27 
dieną 2 vai. popiet, Hollywoood sve
tainėje, 2417 W. 43rd SL Nariai 
kviečiami atsilankyti

’ Klubo Valdyba

— C h k a gos Lietuviu Suvalkiečių 
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio-June 25 
d. Hollywood Inn svetainėje. 2417 
W. 43rd St Pradžia 8 v. v. Nariai 
prašomi atvykti ,nes yra visokių rei
kalų aptarti. Po šio susirinkimo bus 
du mėnesiai atostogų.

Eugenija Strungys, Nut Rast.

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fire*!

REMKTTE TUOS Bl
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

ilUS.

| G E LI NINE AS
(PUTRAMENTAS)

Linksmi uno arba liūdesio valandoje 
graži a n si os gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

i ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

I GUŽAUSKŲ'
GFJ.ES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
- - —---- -..

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu T šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
is ankstn užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės . reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

" x TeL 238-9787-8

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

IŠVAŽIAVIMAS 
SUSIVIENIJD10 KUOPOS

Flat Rock, Ohio, SLA 152 kuo
pos metinis išvažiavimas, ren
giamas šį sekmadienį, birželio 
27 d., prasidės 12:00 vai. Kaip 
ir kiekvienais metais, susivieni
jimo išvažiavimas bus įdomus ir 
malonus, nes kuopos valdyba ir 
šeimininkės pasiruošė visus 
kuopos narius ir svečius šioje 
iškiloje skaniai, sočiai pavaišin
ti. Čia dar tenka priminti, kad 
išvažiavimo vieta yra netob už 
Flat Rock miestelio, šaka Tele
graph Road, vadinasi Karoway 
Hall.

Lengva pasiekti važiuojant 
Telegraph Road į Toledo pusę 
arba galima važiuoti greitkeliu 
75th, tik nepamiršti, kad reikia 
ant West Road išsisukti, o pas
kiau sekti Telegraph Road, suk
ti' kairėn ir neužilgo privažiuo- 
sit mūsų išvažiavimo vieta Ka
roway Hali.

SLA 152 Kuopos Valdyba

VINELAND. — Vienas N. 
Jersey 20 metų jaunuolis buvo 
nužudytas dviejų jo draugų 
“Šėtono kulto” apeigose. Jis pats 
prašęs nužudomas, nes tikėjęs, 
kad po smurto mirties jis gaus 
vadovauti 40-čiai demonų ar vel
nių grupių. Draugai suvystė jo 
kojas ir rankas ir įmetė jį į prū
dą, kur jis nuskendo.

McCrea. — Louisiana! už
draudus dideli Rock muzikos 
koncertą, Į vietą vis vien suva
žiavo tūkstančiai ilgaplaukių 
jaunuolių. Teismas dar spren
džia klausimą, ar leisti koncer
tui įvykti.

.-;<■<<<•.■ i ^s <ę jfegek

KAROLIUI PETERIUI
netikėtai išsiskyrus iš mūsų tarpo, velionies našlei, dukroms 
su jų šeimomis, sūnui ir kitiems artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia ir kartu išgyvena

Sommer Maca kompanijos lietuviai bendradarbiai:

L. Jablonskis, J. Kijauskas, K. Martinkus,
A. Maskoliūnas, E. Litvinas, J. Nalis, E. Skopas, 
V. Shaltis, J. Šlajus, A. Radvila, J. Stumbrys,
J. Vaičiūnas, A. Varnauskas

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1971 m. birželio 
mėn. 22 dieną, 7:00 vai. ryto staigiai mirė

KAROLIS PETERIS .
6356 So. Washtenaw Ave., Chicago, III.

Gimęs Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 22 metus.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Av. 

^^Lai^otuvės. įvyks penktadienį, birželio 25 d., is kolyčios 10:00 v. 
ryto bus atlydėtas į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioj# 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

Paliko nuliūdę: žmona Sofija (Bagavičiūtė), sūnus Vytautas, duk
tė Sigita Tomczuk, vyras Zygmuntas, duktė Regina Vitiello, vyras Ro
bert, 4 anūkai ir sesuo Lyda Peteris.

Lietuvoje liko 6 švogerkos.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Jėzuitu Jaunimo Centrui arba Lie

tuvių Fondui
Visi a. a. Karolio Peterio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
...__ . Jm°na/ sūnus, dukterys, anūkai, sesuo. .

Laid, Direkt Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600

tA. f A.
PAULINA SIMONAITIS

Pagal tėvus Trunca. Pagal 1-mą vyrą Atkočiūnienę
Mirė 1971 m. birželio 21 d., 7:20 vai. vakaro. Gimusi Lietuvoje, 

Daugų valse., Pa varlinių kaime. Amerikoje išgyveno 56 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Stasys, sūnus Bruno Atkins, marti Beatrice, 

sūnėnas Juozapas Atkol, jo žmona Marge, pusseserės duktė Adelė Sa- 
vicky, jos duktė Eleonora Kacy ir daug kitų giminių ir draugų Lietu
voje ir Amerikoje.' ,

Priklausė SLA 301 kuopai.
, Trečiadienį, 66:30 vaL vakaro kūnas bus pašarvotas Vance koply

čioje, 1424 So. 50th Avė., Cicero.
Gėlių prašoma nesiųsti.
Penktadienį, birželio 25 d. 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
ma Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a, a. Paulina Simonaitis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, giminės.

Laid. Direkt. Jeane Vance. TeL 652-5245

ANNA V. KAUPAS 
(Ežerskytė)

Gyv. 832 Warner Ave., Lemont, III.
Anksčiau gyveno Lockport ir Cicero, Ill.

Mirė 1971 m. birželio 23 d., 5:00 vaL ryto, sulaukusi 73 metų 
amžiaus. ,

Paliko nuliūdę: vyras August, sūnus Henry A. Shway ir jo žmona, 
gyv. Valparaiso, Indiana, duktė Cecelia U. Cizek, anūkas Davis J. 
Cizek, sesuo Victoria Pieracinni, švogerka Mathias Kaupas ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Gerharz koplyčioje, 501 State St, Lemont, 111.
Ketvirtadienį nuo 7:00 iki 10:00 vai. vakaro, penktadienį nuo 

2:00 iki 5:00 vaL p. p. ir ntro 7:00 iki 10:00 vai. vak. yra lankymo va
landos.

šeštadieni, birželio 26 dieną 10:00 vaL ryto bus lydima iš ko
plyčios į Šv Alphonsus parapijos bažnyčią Lemont HL, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama šeimos sklype.

Visi a. a. Anna V. Kaupas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai ’ kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, duktė, anūkas, sesuo, švogerka.

- Laidotuvių Direktorius Gerharz. TeL 257-2123.

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
fcgb, 2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehill 6-2345-6

B * * 1410 So. 50th Ave., CiceroM Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

» ■——------------- ---------- ;--------------——

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS ... GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

į TeL: Y Ards 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2/28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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IV Dainy šventės Vykd. Kom. vicepirm. J. Pasiukas (dešinėje), ir žurn. Jurgis Janušaitis posėdžio metu 
birželio 14 d. Dainy šventės būstinėje 6643 So. Maplewood Ave., Chicagoje. Janušaitis daug širdies ir 

darbo įdeda aprašydamas kiekvieną chorą spaudoje.
' x - Nuotrauka V. Noreikos

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reiki*

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reiki*

PRODUCTION WORKERS
MEAT CUTTERS » LABORERS • MACHINE OPERATORS

DAY AND NIGHT SHUT'S
We need people to learn various jobs, which we have open. No previous 
experience needed. All you need is a sincere interest in a job that gives 
you Top Pay in a position that will always provide for your family.

OUR BENEFITS INCLUDE:
Ag J J

• TOP SALARY “ * TUITION REFUND
• PAID HOLIDAYS ® SHIFT PREMIUM
a VACATION ♦ PRODUCT DISCOUNTS

• COMPLETE INSURANCE PLAN

If you are not a citizen bring your visa

APPLY THURSDAY, 9 TO 4

PETER ECKRICH.
3750 SO. LITUANICA AVE.

An Equal Opportunity Employer

karsčiusius, tuo tarpu didelei 
daugumai neleidžia išvažiuoti. 
Jie turi tenkintis Vilniun atvež 
tų giminių pasikalbėjimais.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

EXECUTIVE SECRETARY

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVfiiUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. — PRospect 8-2233

BALFO PIKNIKAS
* Karštas, tvankus oras. Įvai
kių smulkių organizacijų pikni- 
Lai bei Įvairios išvykos ar išky
los šių metų birželio mėn. 20 d. 
-Willow Springs vietovėje, Bučo 
Barže, palyginus su kitais me
tais, įvykusiame Balfo piknike- M

- Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir .nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. cPatik
rinti, kokiu vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

gegužinėje, žmonių skaičius bu
vo daug mažesnis.

Be to, apie 4 vai. p. p. užėjęs 
smarkus lietus piknikautojus 
visai išvaikė. Matėsi dar kelio
lika automobilių važiavo j pik
niką, bet lietui užėjus, apsisukę 
grįžo atgal.

Gaila, kad šiais metais ir 
gamta nebuvo lietuviams pa
lanki.

Stasys Juškėnas

Antradieni didžiulis judo- 
mas kranas keltuvas bandė iš
kabą nuleisti, tačiau lynas nu
trūko ir iškaba krito i gatvę. 
Niekas nebuvo sužeistas, su
skaldytas šaligatvis.

REMSITE TUOS UlZNTERTUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

IŠ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ 

V

Vėjas nuvertė iškabą
Pirmadieni Čikagoje buvo 

keli kvartalai miesto centre, 
nes sekmadienio vėjai nulaužė 
milžinišką reklaminę iškabą, 
stovėjusią ant 20 aukštų namo 
624 S. Michigan avė. Iškaba su 
savo plieniniais rėmais svėrė 
20 tonų. Policija uždarė Balbo 
ir Harrison gatves, nes kiek
vienu momentu iškaba galėjo 
kristi ant judrios gatvės ir su
žeisti žmones. Iškabą pasta
čiusi Įmonė .White Way Sign 
turėjo tą iškabą supiaustyti ga
balais ir saugiai ją nuleisti.

Naujai paskirsto 
balsavimo rajonus

Springfieldo legislatūra, ku
riai beliko 9 dienos šioje sesi
joje, pradėjo svarstyti vieną 
svarbiausiu klausimu — bal- t c
savimo rajonų paskirstymą, 
kuris turi būti vykdomas kas 
10 metų, pagal gyventojų su
rašymo rezultatus. Abi parti
jos turi sudariusios savo pla
nus. Respublikonai norėtų su
mažinti Čikagos rajonų skaičių, 
nes sumažėjo miesto gyvento
jų skaičius. Respublikonų pla
ne du Čikagos miesto rajonai 
būtų sujungti su respublikonų 
dominuojamais priemiesčiais. 
Čikagos rajonų beliktų 19 
vietoj dabar turimų 21.

Tektų pakeisti ir 24 kongre
so rinkimų rajonus, tačiau de
mokratų partija turi savo pla
ną, kuris numato išlaikyti vi
sus 21 legislatures rajoną ir 9 
kongreso rajonus.

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant pastų reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

... ■ V (neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsfed Street — Chicago 8, UI. 
v——---------------------------------  —'

BRIG H T O N
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME INSURED
LOANS SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TELu LA 3-8248

— Ilgai sirgusi Ciceroje mirė 
Paulina Simonaitis, SLA 301 
kuopos narė. Ji bus pašarvota 
Vance koplyčioje. SLA nariai 
turėtų su velione atsisveikinti.

— Gydytojas, patikrinęs Ka 
zio P. Deveikio sveikatą, rado 
ji sveiką ir stiprų. Deveikis ap 
sidžiaugė tokiomis gydytojo 
išvadomis ir skundžiasi, kad 
jo koja vis dėlto netvarkoje, 
kiek pavaikščiojus, ji tuojau 
pavargsta.

— Iš okupuotos Lietuvos 
grįžusieji pasakoja, kad iš Vii. 
niaus į kolchozus išleidžia tik
tai Lenino medalikėliais apsi-

— Dainininkas Algirdas Bra 
zis, guli šv. Kryžiaus ligoninėje 
kur jam buvo padaryta sunki 
ir sudėtinga operacija.

— Artistas Bronius Macevi
čius išvežtas i Presbytherian 
St. Lukes ligoninę.

— Jonas Montvilas, buvęs 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos patarėjas, guli šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Jo plau
čiai pradėjo negaluoti.

— Lietuvių 'Veteranų Sąjun
gos Ramovė naujai išrinktoji 
centro valdyba pasiskirstė pa
reigomis: Prof. Stasys Dirman 
tas — pirmininkas, Karolis Da 
bulevičius — vicepirm. (vidaus 
reikalams), Jonas Gaižutis — 
vicepirm. (užsienio reika
lams), Jonas švedą — vicepir. 
(kultūros reikalams), Edmun
das Vengianskas — sekreto
rius, Jonas Tapulionis — iž
dininkas, Kazys Oželis — na
rys kultūros (reikalams, Albi
nas Repšys — narys ūkio rei
kalams.

— Salomėja Endrijonienė va 
dovauja IV-sios-;Dainų šventės 
choristų globos komisijai. Tra-Į 
diciniai tokių švenčių dalyvius 
generalinės repeticijos metu 
pavaišindavo Chicago Savings 
& Loan bendrovės direktorių 
tarybos pirm. John Pakel. Jam 
staiga ir netikėtar mirus, šias 
garbingas mecenato pareigas 
ir įsipareigojimus atliks ben
drovės prez. Philomena D. Pa
kel, kuriai lietuviški reikalai 
yra gerai žinomi ir gerai su
prantami. Bendri priešpiečiai 
tampa vaizdingų Įrodymu visų 
lietuvių tarpusavio solidaru
mo bendrose pastangose ir dar 
buose, taip pat yra lietuviškų 
vaišingumo tradicijų palaiky
mas.

— Lucy Norvilaitė ir Paula 
Stasiūnaitė, De Paul universi
teto ir Šarmo kolegijos studen 
tės, gavo šiemetinės Chicagos 
Lietuvių Moterų klubo stipen-

New modem office. Typing and 
shorthand ability. Benefits.

GRAY MACHINERY CO., INC.
Wheeling, Illinois

537-7700

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

A. T V E R A S
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos

TASTEE FREEZ
Plus stock. Southwest side.
$18,500 cash.

581-1126
9 A. M. to 1 P. M. and

9 P. M. to 10 P. M.

laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublk 74941 

----- -------------------------------------------- »
-------  ■■ Į n- --■-—in !■ mii į

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobt 
Kų, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

iimo sąlygos.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
su apšildymu suaugusiems Brighton 
Parke. Skambinti po 6 vai vak Tel 
376-6305

dijas. To klubo suruoštas tra
dicinis Gintaro balius debiutan 
tems, tikslu kelti lietuvybę ir 
lietuvišką kultūrą taip pat telk 
ti lėšas minimoms kasmetinėms 
stipendijoms, gražiai praėjo 
dalyvaujant ir praeitų metų 
debiutantėms. Klubas sėkmin 
gai veikia 48 metus ir turi 75 
nares. Klubo suruoštas balius 
buvo paminėtas amerikiečių 
spaudoje, aprašyme įterpiant 
daugeli išsireiškimų lietuvių 
kalba.

— Gintaro vasarvietėje, Uni
on Pier, Mich. ,ši savaitgali 
bus Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų s-gos Chicagos sky
riaus išvyka. Vasarvietės savi 
ninkai yra Viktorija ir Algir
das Karaičiai.

— Frank Benzin, Delavan, 
Wis., lankosi Chicagoje savo 
brolio Walterio gimtadienio 
proga. Jie abu dalyvauja Ame
rikos legiono lietuviškų postų 
veikloje. Frank aplanko ir pa
laiko ryšius su apylinkėje esan 
čiais lietuviais, kurių daugelis 
turi vasarvietes ir nuosavybes. 
Vieną iš didžiausių motelių 
prie gražaus Genevos ežero tu 
ri Walterio žmonos Onos se
suo..

J. BACEVIČIUS j
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233
t. Ui ■■Wl | -t.- ."FT-FTI -u.

LAIKAS DABAR!
DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 

pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

4 KAMB. PUIKUS MEDINIS, nau
jas šild., garažas, arti parko. Kaina 
$15,800.

6 KAMB. 15 METU MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. S26.800.

2 BUTU MŪRINIS, 4 ir 5 kamb., 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
S26.500.

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb., virš $7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas. platus sklypas, arti musų. Naš
lė neužorašo — $33.500.

SKONINGAI MODERNUS 7 kamba
rių mūras ir 2 auto garažas. Tviska 
švara, tvarka ir graži gatvė arti ofiso. 
$23.900.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10,900.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

'.'K

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4O6S Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pašto- 
rero citrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvpas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW. iren^as 
sklenas. garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta ppa California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quAte Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
‘

10 BUTU, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6^2 KAMB.. 18 metų mūr., šil. gazu, 
įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26.900.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus langai. 2 automobiliu 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900.

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminiiaus Jangai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas. 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET 

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimai Įvairly prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

ĮrankiaL Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL- 60636. TeL WA 5-9209

Aktoriai ir dainininkai L!m Minnelli ir Joel Grey naujai gamina
mam filme "Cabaret".

— Būkime pareigingi ir bi
lietus Į IV Dainų šventę, kuri 
Įvyks liepos 4 dieną, įsigykime 
kaip galima anksčiau, išven
giant susigrūdimo paskutinėje 
savaitėje arba prie Įėjimų — 
kasoje. Bilietai gaunami Mar
giniuose, 2511 W. 69th St. 
Chicago, Ill. 60629, tel. PRos
pect 8-4585. International Am
phitheater salė yra vėsinama 
(air conditioned).

A. & L. INSURANCE & REALTY’

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilię draudimai.

< NAUJIEHOS. CHICAGO «, ILL,— THURSDAY, JUNE 24, 1971

— Ar jau įsigijai bilietą Į IV 
Dainų šventę, kuri Įvyks liepos 
4 d. Chicagoje. Žinok, kad tavo 
dalyvavimas jauniesiems dai
nininkams atneš džiaugsmą, o 
suaugusiųjų dainos — Tave nu
neš Į senąją tėvynę — Lietuvą. 
Bilietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69th St., Chicago, HL 
60629. TeL PR 8-4585. Interna
tional Amphitheater salė yra 
vėsinama (air conditioned).

Litter doesn't throw 
itself away; litter 
doesn’t just happen. 
People cause it—and 
only people can prevent 
It "People" means you. 
Keep America Beautiful

įrengiu naujus Ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit., sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEEP METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 State St., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

--------------—-------T"’

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektrą ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186




